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Welkom 
in Hoorn,  
stad in  
beweging.

HOORN, MIJN MONUMENT  
IS JOUW MONUMENT
Dit jaar is er weer een mooi programma en boekje opgesteld voor Open 
Monumentendag 2021. Inmiddels is Open Monumentendag een bekend 
fenomeen. Op deze feestelijke dag kunt u de cultuurhistorie van Hoorn 
beleven. En daar loopt Hoorn van over: een historische stad vol monumenten 
waar we trots op mogen zijn!

Het landelijke thema is dit jaar ‘Mijn monument is jouw monument‘, waarbij 
gastvrijheid, openheid en zorg centraal staan. Erfgoed is bij uitstek iets van 
ons allemaal en heeft gedeelde aandacht en zorg nodig. Een belangrijke rol in 
de zorg van het Hoornse erfgoed spelen de monumenteigenaren die moeite 
doen om hun panden er zo mooi bij te laten staan. Sommige monumenten 
zijn toegankelijk voor iedereen. Zo blijven zij een levendig onderdeel van onze 
samenleving. Maar Open Monumentendag laat ook steeds weer de gastvrijheid 
van monumenteigenaren zien. Zij stellen op deze dag ook monumenten open 
die anders niet toegankelijk zijn voor publiek. Zo vergroot Open Monumentendag 
Hoorn de beleefbaarheid van ons prachtige erfgoed. Wat er op deze bijzondere 
dag in Hoorn allemaal te zien en te doen is, kunt u lezen in dit boekje. Deze 
kunt u gebruiken als gids om op eigen gelegenheid de monumenten bekijken. 

Zoals ieder jaar is Open Monumentendag alleen mogelijk dankzij de inzet 
van Stichting Open Monumentendag Hoorn, meewerkende monumenten
eigenaren, enthousiaste vrijwilligers, donateurs en Team Erfgoed van de 
gemeente. Ik wil hen hiervoor, ook namens u, hartelijk bedanken! 

Ik wens alle bezoekers een mooie dag toe vol monumenten en verhalen die 
de Hoornse cultuurhistorie tot leven brengen. 

Samir Bashara, 
Wethouder Erfgoed en Monumenten

OPEN MONUMENTENDAG  
HOORN 2021
Even vooraf; een nieuw jaar, een nieuw logo! Ruim 30 jaar kon het zonder, maar nu dan toch; OMH heeft 
een eigen logo. Zo is alles wat wij organiseren duidelijk te herkennen. 

Vorig jaar kon Open Monumentendag Hoorn geen doorgang vinden in verband met het coronavirus.  
Wel presenteerden we toen in de Boterhal het kinderboek ’t Glop. Dit jaar verwachten we dat de dag wel 
kan worden gehouden. In de afgelopen maanden bleef er echter veel onzeker, de besmettingsgetallen 
bleven op en neer gaan. Vandaar dat het bestuur er voor koos om de dag in beperkte omvang te houden. 
Alleen enkele grote panden openstellen, dat was het plan. Het project ‘Grote Kerk en omgeving’ kozen 
wij als belangrijkste onderwerp. De huidige verbouwing tot hotel/ restaurant is op zich al een bijzonder 
project. Maar ook het archeologisch onderzoek rond de kerk en de herinrichting van het Kerkplein en 
omgeving vormden hiertoe aanleiding. In de kerk is een film en kleine tentoonstelling te bekijken, en er 
worden lezingen gehouden. 
We informeerden vervolgens onze vaste kring van deelnemers dat we in 2021 slechts enkele panden 
wilden openstellen omdat wij het openstellen van alle panden niet veilig konden organiseren. Tot onze 
vreugde gaven vervolgens vrijwel al deze pandeigenaren en bewoners aan dat zij de openstelling van 
hun monument best zelf wilden verzorgen, indien wij de openstelling in onze jaarlijkse gids en op onze 
sociale media platformen zouden opnemen. Vandaar dat er dit jaar toch ruim 30 monumenten open zijn. 

Bijzonder is dat niet alleen de (nog in bouwfase verkerende) Grote Kerk open is, maar ook het Missiehuis 
aan de Blauwe Berg (ook daar is het werk nog in uitvoering). Verder is de gerenoveerde begraafplaats  
aan het Keern een nieuw onderwerp. Het bestuur is blij met deze medewerking die aantoont dat de 
Open Monumentendag in Hoorn een onderwerp is dat leeft en volop in de belangstelling staat. 
Tevens is de nieuwe website van Open Monumentendag Hoorn gelanceerd! Ga naar www.omhoorn.nl.

Ik kan niet anders dan toch even wijzen op de, op 11 september geldende, coronaregels en wens u namens 
de Stichting OMH een mooie dag.

Joost Buchner
Voorzitter Stichting Open Monumentendag Hoorn
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ACTIVITEITEN

TENTOONSTELLING EN 
LEZING GROTE KERK 

Doorlopende tentoonstelling en een 
presentatiefilm over de Grote Kerk.
Bart ter Steege, Archeologie West
Friesland verzorgt lezingen over 
de archeologische aspecten en de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de 
Grote Kerk. 
Doorlopend is er een vaste 
presentatie van Archeologie West
Friesland waar informatie te vinden 
is over dit onderwerp. 

Lezingen om 11.00 uur, 14.00 uur 
en 16.00 uur, duur ± 20 minuten.

XXX
Xxx

 Xxx 

CONCERTEN 
BEIAARDIER EN 
BRASSBAND

Op het Kerkplein is ook dit jaar weer 
een optreden van De Hoornse 
Brassband en de stadsbeiaardier van 
Alkmaar. 
Zij spelen ieder een eigen repertoire 
en zijn te horen en te zien tussen 
12.00 en 13.00 uur. 

BEGRAAFPLAATS 
KEERN

Op 11 september bent u van harte 
welkom van 11.00 tot 17.00 uur. 
Vrijwilligers leiden u graag rond 
langs bijzondere grafmonumenten 
verbonden met het verleden van 
de stad. Zij vertellen graag over de 
geschiedenis van de begraafplaats, 
over de huidige situatie en plannen. 

Open 
Monumentendag 

Hoorn 
activiteiten in de 

schijnwerper.
(onder COVID 
voorbehoud)

i
LABORATORIUM  
IN BOTERHAL

Maak kennis met de Werkplaats 
van de Gouden Eeuw, de educatie
ruimte van het Westfries Museum 
in de Boterhal. Ontmoet Professor 
Alchimistes in zijn laboratorium. Je 
kan hem helpen met zijn onderzoek 
naar speciale geuren. Want iedereen 
weet dat je van vieze geuren ziek 
wordt en lekker geuren beschermen 
je misschien tegen de pest! Daar
naast is er doorlopend uitleg over de 
educatieve mogelijkheden van deze 

unieke locatie en zijn de medewerkers 
aanwezig in historisch kostuum. 

Eerste etage Sint Jansgasthuis 
(Boterhal) van 11.00 tot 17.00 uur.TENTOONSTELLING 

BIJ OUD HOORN

In het OostIndisch Pakhuis aan de 
Onder de Boompjes 22 is vanaf 
Open Monumentendag 2021 een 
nieuwe expositie te zien onder de 
titel ‘Buitengewoon Hoorn’.
Stadsschilder Ruud Spil toont vanaf 
die dag een gedeelte van zijn dit jaar 
gemaakte werken. Hij heeft in dit 

bijzondere project gekozen voor letter
lijk breed opgezette stads silhouetten. 
En geeft daarmee in zijn kenmerkende 
vlotte stijl een panoramische blik op 
de Stad Hoorn.
Martin van Vugt fotografeerde Ruud bij 
het realiseren van deze werken op de 
meest bijzondere locaties in de stad. 
Het gezamenlijke resultaat is t/m 10 
december te zien in de Kerkmeijerzaal 
van de Vereniging Oud Hoorn. 
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GLOP BOEK EN 
KINDERACTIVITEIT

Doorlopende presentatie van het 
kinderboek ‘Glop’ met een kinder
activiteit als aankondiging van het 
educatiepakket dat door Team Erfgoed 
van de gemeente is ontwikkeld 
rondom het boek. Josje van Leeuwen, 
illustrator van het boek, is aanwezig. 

‘Glop’ gaat over de geschiedenis 
van alledag. Elke stad, iedere straat 
en ieder huis heeft wel een verhaal. 
Wanneer je weet waar je moet 
zoeken, kun je dat verhaal stukje bij 
beetje ontrafelen. De puzzelstukjes 
zitten niet alleen verstopt onder de 
grond, maar ook achter muren of 
in een plafond. Ga je mee op zoek? 

‘Glop’ werd getekend door Josje van 
Leeuwen, die jarenlang werkzaam 
was voor Archeologie WestFries
land. Meervoudig Griffelwinnaar 
Daan Remmerts de Vries schreef er 
teksten bij. 
Samen leiden zij ons op aansteke
lijke wijze door de geschiedenis. 

RONDLEIDING 
MISSIEHUIS

Aannemer De Nijs verzorgt tussen 
11.00 en 14..00 uur een door lopende 
rondleiding en gaat u meer vertellen 
over de inrichting en herbestemming 
van het Missiehuis. 

DE OOSTERKERK

Ook dit jaar is de Oosterkerk weer 
open op OMD Hoorn. We ontvangen 
de bezoekers graag, leiden ze rond 
en vertellen over wat er te zien is. 
Dit jaar hebben we twee nieuwe 
attracties! Allereerst organiseren we 
op deze dag een grote boekenmarkt.  
De opbrengst is voor het restauratie
fonds van de kerk. Ten tweede is 
er al een klein stukje te zien van 
het nieuwe glasinloodraam dat de 
kunstenaar Joost Swarte voor onze 
kerk heeft ontworpen. Het hele raam 
zal half december gereed zijn.

Op geregelde tijden die dag zal op 
onze splinternieuwe (maar bijna 
120 jaar oude!) concertvleugel 

gespeeld worden door Jan Hauwert 
en Eric Lensink.
Kortom de Oosterkerk is ook nu 
weer een bezoek meer dan waard! 
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GROTE KERK MET SLOOP BEDREIGD!

Sloop van het in slechte staat verkerende kerkgebouw was een serieuze optie  
begin jaren zeventig van de vorige eeuw. De kerk had zijn functie in 1968 verloren 
en kwam vrijwel leeg te staan. In het beruchte saneringsplan ‘KOM’ van 1966 was 
de kerk al ‘weggetekend‘ om plaats te maken voor een modern winkelcentrum. 
Alle ruimte voor de moderne behoeften, dat was de nieuwe tijdgeest.  
Het orgel werd weggehaald en verhuisde naar Oldenzaal. De kerkruimte werd 
daarna gebruikt voor enkele tijdelijke functies, zoals een winkel voor buitensport. 

EEN KORTE SCHETS VAN DE 
GESCHIEDENIS VAN HET GEBOUW 

De geschiedenis van de Grote Kerk gaat terug naar 
1369, toen er op die plek een eenvoudige houten 
kerk werd opgericht. Vanaf 1405 werd het koor van 
de kerk in steen uitgevoerd en vervolgens werd de 
kerk in fasen vergroot en geheel in steen uitgevoerd. 
Er ontstond een fraai en imposant kerkgebouw, 
tweemaal zo groot als de huidige kerk, enigszins ver
gelijkbaar met de St. Bavo in Haarlem. Helaas ging 
de kerk door brand ten gevolge van loodgieters werk 
in 1838 verloren. Er restte slechts een ruïne. Tussen 
1842 en 1844 werd de kerk weer opgebouwd, maar 
kleiner en in neoclassicistische stijl. Helaas sloeg 
het noodlot weer toe, blikseminslag veroorzaakte 
in 1878 brand en ook dit kerkbouw ging verloren. 
De huidige Grote Kerk, die veel minder groot is dan 
de middeleeuwse versie, is ontworpen door archi
tect Muysken in neorenaissance stijl. Het gebouw 
is opgeleverd in 1883 en geeft een sobere indruk.  

De toren werd oorspronkelijk bekroond door een 
speelse, opengewerkte spits, maar deze is in 1938 
wegens bouwvalligheid vervangen door de huidige, 
vrij strak vormgegeven spits. De waarde van de 
huidige kerk wordt voornamelijk bepaald door zijn 
cultuurhistorische geschiedenis en zijn steden
bouwkundige betekenis. De toren is kenmerkend 
voor het silhouet van de stad. 

LEEGSTAND EN ACHTERUITGANG 

Herbestemming van kerkgebouwen was in de zeven
tiger jaren een vrijwel onbekend terrein. Wat moest 
je met die kerk? Er waren geen subsidiemogelijkhe
den en slechts weinig bewoners van Hoorn voelden 
affiniteit met deze kerk. Vanaf de leegstand, na 1968, 
werd er veel over de toekomst van het gebouw 
vergaderd, maar concrete stappen bleven uit. Het 
gebouw ging ondertussen zienderogen achteruit, 
onder meer door lekkage van het dak. Instortings
gevaar dreigde en het kerkbestuur, niet langer in 
staat het gebouw te onderhouden, vroeg zelfs een 
sloopvergunning aan. In 1983 werd er een plan 
getoond, waarbij het gebouw gedeeltelijk als ruïne
kerk werd gepresenteerd. Opvallend is dat daarbij 
veel aandacht werd besteed aan een vriendelijker 
inrichting van het Kerkplein met veel ruimte voor ter
rassen. Een ander plan, om de openbare bibliotheek 
en ateliers in de kerk te vestigen, werd afgewezen. 

In hetzelfde jaar, 1983, startte de Vereniging Oud 
Hoorn een actie om de kerk te behouden en bracht 
een speciale uitgave van het kwartaalblad uit om 
de historische waarde van dit bijzondere erfgoed te 
benadrukken. Hierdoor ontstond meer steun voor 
het behoud van de kerk. 

DE KERK GERED! 

Uiteindelijk was het aan particulier initiatief van de 
Hoornse ondernemers Kok en Van Vliet te danken 
dat er een herbestemmingsplan werd uitgevoerd. 

Dit plan, geïnitieerd door het hoofd van Bureau 
Erfgoed van gemeente Hoorn, Arie Boezaard 
en vormgegeven door de Hoornse architect Ype 
Hangelbroek, ging uit van herbestemming met 
winkels en 32 (huur)appartementen. De apparte
menten kwamen deels in de voormalige pastorie 
(aan de achterzijde van de kerk) en deels in de kap. 
Ten behoeve van de winkelruimte werd een extra 
betonvloer in het kerkschip aangebracht, waardoor 
de ruimtelijkheid verdween. De Grote Kerk werd 
vervolgens alsnog Rijksmonument en in 1985 
startte de restauratie. De toren bleef gemeentelijk 
eigendom en werd door de jaren in fasen geres
taureerd. Het herbestemmingsproject was zeer 
succesvol en kreeg veel landelijke bekendheid 
als voorbeeld voor herbestemming van religieus 
erfgoed. Was iedereen tevreden? Nee, er werd 
geklaagd over de ramen in het kerkdak, die het 
aanzien zouden schaden. Die geluiden verstomden 
echter snel. De appartementen waren ruim en zeer 

gewild, ondanks het ontbreken van buitenruimte. 
Ook de toenmalige burgemeester, Pierre Janssen, 
woonde een tijd in een van de appartementen. De 
winkelruimte op de begane grond werd gehuurd 
door een kledingwinkel, de verdieping is jarenlang 
gebruikt door een babyspeciaalzaak. 

OPNIEUW LEEGSTAND 

In 2012 kwam de winkelruimte leeg te staan, en 
dat zou jaren duren. Enkele jaren geleden kwam de 
kerk in bezit van Dutchengroup. Hylkema Erfgoed 
Advies stelde een plan op waarbij de winkelruimte 
getransformeerd zou worden naar hotel/restaurant. 
De systeemplafonds en betimmeringen uit de jaren 
‘80 verdwenen en de open ruimte van het kerkschip 
wordt weer zichtbaar. In de noord en zuidgevel 
komen grote ramen zodat het restaurant een vrien
delijke, open aanblik krijgt. Het project zal naar ver
wachting in 2022 worden opgeleverd. 
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Contact via vriendenkeern@hotmail.com of 
telefonisch 0229 275 300.

Alvast meer informatie bekijken?  
Zie Vrienden begraafplaats Keern  
(www.verenigingoudhoorn.nl).

BEGRAAFPLAATS KEERN

Achter de oude muur aan het Keern lag de oude begraafplaats te vervallen.  
Het is in 2017 een gemeentelijk monument geworden: de plek waar sinds 1830  
vele Horinezen hun laatste rustplaats hebben gevonden.
Het was hoog tijd om de begraafplaats en de graven weer in ere te herstellen.  
En zo is in 2019 de Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn 
opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd. 

Op de plaats van de oude toegang is een prachtig 
hek geplaatst, zijn graven rechtgezet en schoonge
maakt, is er onkruid gewied, alles met behulp van 
vrijwilligers en in samenwerking met de gemeente. 
Het is weer een plek geworden die het bezoeken 
waard is. Daar heeft ook de hulp van vooral ook 
jonge mensen op NLdoet dag veel aan bijgedragen.
Op 11 september bent u van harte welkom van 

11.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers leiden u graag rond 
langs de graven van regenten van toen, van de 
omgekomen Engelse piloten, van oorlogsslachtof
fers, langs bijzondere grafmonumenten en vooral 
ook graven van veel mensen, verbonden met het 
verleden van de stad. Zij vertellen graag over de 
geschiedenis van de begraafplaats, over de huidige 
situatie en plannen. 

Natuurlijk staat het u geheel vrij om uw eigen weg 
te gaan. Maar let wel op het speciale monument 
voor de kinderen waarvan de grafjes geruimd zijn. 
Toen in 2012 deze kindergraven plaats moesten 
maken voor een geplande weg, is op het kapelletje 
een carillon geplaatst dat op de verjaardagen van 
de kinderen een liefelijk melodietje speelt en ook 
zo te horen is. Het kapelletje zelf is ook een monu
ment en is ontworpen door Van Reijendam.

Op een van de recent geplaatste bankjes kunt u het 
geheel rustig op u laten inwerken en genieten van 
deze bijzondere plek. 
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In de kerk is op Open Monumentendag een kleine 
tentoonstelling te zien over het archeologisch 
onderzoek dat op het Kerkplein heeft plaatsgevon
den en over de herbestemming van de kerk. 

DE RUIMTE ROND DE KERK, DE 
BESTRATING, DE INRICHTING 

De openbare ruimte rond de kerk was al heel lang 
onderwerp van gesprek. De ruimte werd gebruikt 
als parkeerplaats, fietsenstalling of loopgebied en 
maakte een rommelige indruk. In 2020 werd een 
grootschalig herinrichtingsproject uitgevoerd, waar
bij het hele gebied is bestraat met Portugese keitjes. 
Het gebied is vormgegeven als ‘shared space’; een 
stedelijke verblijfsruimte die door voetgangers en 
gemotoriseerd verkeer gezamenlijk gebruikt wordt. 
Een groot aantal parkeerplaatsen heeft plaatsge
maakt voor meer groen en terrassen. Het werk is 
inmiddels vrijwel afgerond. Het Kerkplein heeft hier
door enorm aan kwaliteit gewonnen. 

STOEPENPROJECT 

Op oude foto’s is te zien dat voor de huizen aan het 
Kerkplein en de Kerkstraat vroeger veel hardstenen 
stoepen lagen, die zijn door de tijd vrijwel allemaal 
verdwenen. De huidige bewoners kregen praktische 
en financiële ondersteuning van de gemeente om 
voor hun gevel weer hardstenen stoepen te laten 
aanleggen. Veel pandeigenaren maakten van deze 
mogelijkheid gebruik. Ook dit project nadert zijn vol
tooiing. 

Joost Buchner,
Voorzitter OMH

Opdrachtgever:
Hoorn Hotel CV

Ontwikkelaar:
Dutchen Group

www.dutchengroup.com
Tree Real Estate

www.treerealestate.nl

Architect:
Hylkema Erfgoed

www.hylkemaerfgoed.nl

Interieurontwerp:
Hinabaay interior en design

www.hinabaay.com

Bouw & realisatie:
Prooco i.s.m. bouwteam

www.prooco.nl

Hotel exploitant:
Dutchen Suites
www.dutchen.nl
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HOE HET WAS EN HOE HET IS.
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  BINNENSTAD HOORN

 OA  M  1  Grote Kerk

 OA  2  Ondergrondse waterloop

 OA  3  Sint-Jansgasthuis / Boterhal

 MU  4  Westfries Museum

  5  Sint Cyriacuskerk

  6  Claes Stapelshofje

  7  Sint Pietershof

  8  Lutherse kerk

  9  Statenlogement

  10  Weeshuistuin

 OA  11  VOC-pakhuizen / Ver. Oud Hoorn

 MU  12  Museumstoomtram

  13  Sint Jozefschool

 MU  14  Sint Jozefhuis / Kaap Hoornvaarders

  15  Foreestenhuis

  16  Oosterkerk en Claes Joesthuys

  17  17e eeuws woonhuis

  18  Vrijmetselaarsloge

 MU  19  Museumhuis Bonck

  20  Hoofdtoren en Houten Hoofd

  21  Oostereiland

 MU  22  Centrum Varend Erfgoed

MONUMENTEN  
BUITEN HET CENTRUM

23  Begraafplaats Drieboomlaan

24  Historische fruitkwekerij

25  Hervormde kerk Blokker

26  Begraafplaats Keern

27  Missiehuis Hoorn

  LEGENDA 

  5  = Nummer monument

  M  = Muziekoptredens

  RL  = Rondleiding

  MU  = Museum

  OA  = Overige Activiteiten
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GROTE KERK
Kerkplein

 De Grote Kerk dateert van  
18811883 en is gebouwd in  
neorenaissancestijl. Het ontwerp 
is van de Amsterdamse architect 
C. Muysken. De gotische voorganger 
van de kerk ging in 1838 in vlammen 
op. Dat was een veel grotere kerk, 
vergelijkbaar met de Sint Bavokerk 
in Haarlem. De huidige kerk is qua 
lengte, de toren meegerekend, toch 
de grootste kerk van Hoorn. Na sloop
dreiging kwam de kerk in particulier 
bezit en werd in 1984 gerestaureerd. 

Er werden 32 woningen gebouwd, 
deels in de kap. Ook werd de 
kerkruimte voorzien van een extra 
verdiepingsvloer voor winkelruimte. 
Na jarenlange leegstand van de 
winkelruimte wordt de kerk nu 
omgebouwd tot hotel en restaurant. 
Een vide maakt de kerkruimte weer 
beter beleefbaar. In de gevels komen 
enkele grote ramen en deuren, waar
door de relatie met het Kerkplein 
sterk wordt verbeterd.

De torenspits die we nu kennen is 
gebouwd in 1939, nadat de voorganger 
wegens bouwvalligheid werd gesloopt. 

Voor de nieuwe torenspits werden 
drie ontwerpen gemaakt, waarvan 
de eenvoudigste werd gerealiseerd. 
De toren is gemeentelijk eigendom. 

Tijdens Open Monumentendag kan 
de toren beklommen worden. Vanaf 
de drie balkons, op 25 meter hoogte, 
is er een prachtig uitzicht over de 
stad en het Markermeer. Wie nog 
hoger klimt kan de luidklokken en 
het carillon bekijken. Het carillon 
bestaat uit 52 klokken, waarvan de 
zwaarste ruim 1500 kg weegt. 
De kerk is een rijksmonument en 
haar toren bepaalt in belangrijke 

mate het silhouet van de stad. Na 
de verbouwing van de kerk vormt de 
toren de hoofdentree tot het nieuwe 
hotel/restaurant. De nieuwe bestra
ting bij de entree vormt als het ware 
een natuurstenen loper. 

1

OA  M   Activiteiten: zie het 
activiteiten overzicht op pagina 6 en 7.

Torenbeklimming
De toren is voor beklimming  
(113 treden) open vanaf 13.00 uur.  
Er mogen maximaal 12 personen 
gelijktijdig in de toren aanwezig zijn.
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2

ONDERGRONDSE WATERLOOP
‘t Glop

 Tussen het Glop en het Kerkplein 
ligt een uniek stelsel van middel
eeuwse, overkluisde waterlopen 
en riolen. De ondergrondse gang 
onder het Glop en de Boterhal was 
enigszins in de vergetelheid geraakt. 
Het is in 2015 ‘herontdekt’ nadat het 
gewelf deels instortte en er een gat in 
de bestrating viel. Na het verwijderen 
van een dikke sliblaag kwam een fraai 
gemetselde gang uit de 16e eeuw 
tevoorschijn. Om deze overkluisde 
waterloop zichtbaar voor het publiek 

te maken, is een toegangs/kijkruimte 
gebouwd. U bekijkt hier de smalle 
gang onder de Boterhal en een breder 
riool uit 1595 dat door het Glop naar 
het Nieuwe Noord heeft gelopen. 
Op een prachtig informatie paneel, 
dat de gemeente speciaal voor deze 
locatie maakte, leest u meer over de 
waterrijke geschiedenis van Hoorn. 
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OA   Tijdens Open Monumentendag
te bezichtigen voor publiek!
Daal af en neem een kijkje….
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SINT-JANSGASTHUIS (BOTERHAL)
Kerkplein 39

 In dit SintJansgasthuis uit 1563 
vonden zieken en vreemdelingen 
een tijdelijk onderkomen. Na 1841 
deed het gebouw onder andere 
dienst als magazijn van het Hoornse 
garnizoen en als botermarkt. Vandaar 
de huidige benaming, ‘Boterhal’. 
Het is één van de mooiste voor
beelden van de vroege renaissance 
in Nederland. Het is een rijk 
ontwerp: de gevel is overvloedig 
gedecoreerd met beeldhouwwerk. 
In de gevel, boven de entree, ziet u 

een beeld van Johannes de Doper 
met aan weerszijden ingemetselde 
gevelkopjes. Het beeldhouwwerk 
op de trapgevel noemen we de 
klauwstukken. In de grote zaal, waar 
vroeger de zieken lagen, is de origi
nele balklaag behouden gebleven. 
De oorspronkelijke natuurstenen 
consoles met prachtig gebeeldhouwde 
koppen (maskers) dragen de zware 
balken. Het pand is nu in gebruik als  
expositieruimte van de Kunste
naarsvereniging Hoorn e.o.  OA   
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sloten van de rest van het opstandige 
Nederland. Het nieuwe gebouw kreeg 
een kostbare natuurstenen voorgevel. 
Centraal ziet u het wapen van de 
gecommitteerde Raden, bovenin dat 
van stadhouder Frederik Hendrik. Op 
de geveltop ziet u zeven leeuwen 
met de wapens van de in het college 
vertegenwoordigde steden. 

MU   Bekijk de tentoonstelling 
‘Ambacht aan de wand’. Zie website 
Westfries Museum voor prijzen.

WESTFRIES MUSEUM
Roode Steen 1

 Niet te missen aan de Roode 
Steen is het voormalige Staten
college, gebouwd in 163233, sinds 
1881 Westfries Museum. Hier stond 
vanaf de 15e eeuw het Proosten
huis, de zetel van de afgevaardigde 
van de bisschop van Utrecht. Nadat 
Hoorn voor Willem van Oranje koos, 
gebruikten de Gecommitteerden 
Raden van WestFriesland en het 
Noorderkwartier in 1596 het pand 
als vergaderplaats. Dit college kreeg 
beslag, omdat de regio was afge

4

WESTFRIES MUSEUM, HOORN
TE ZIEN TOT 23 JANUARI 2022

wfm.nl

De betovering van 
beschilderd behang

AMBACHT
aan de 

WAND

DE VR-BELEVING IN HET 
WESTFRIES MUSEUM 

IS WEER OPEN!

Ervaar Batavia in het jaar 1627

Reserveer nu je tickets: 
wfm.nl/reserveren

1716
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koepel, en kolommen en pilasters 
van Nassaus marmer. De ook door 
architect Bleijs ontworpen orgelkas 
is het eerste orgel met open pijpop
stelling in Nederland. 

De 15eeeuwse houten piëta 
en eikenhouten preekstoel zijn 
afkomstig uit een van de vroegere 
katholieke kerken. 

SINT CYRIACUSKERK
Grote Noord 15

 De Sint Cyriacuskerk is een drie
beukige kruisbasiliek uit 1879  1882 
met twee elegante fronttorens en 
een grote achthoekige vieringkoepel 
bekroond door een lantaarn. Het 
destijds baanbrekende ontwerp 
kwam van de Hoornse architect 
A.C. Bleijs en kent een combinatie 
van barokke, renaissance, romaanse 
en zelfs oosterse vormen. Het 
bijzondere interieur met onder 
andere houten tongewelven met 
cassetten, een deels houten binnen

5 6

4 meter waarin een bedstede, een 
vaste hoekkast en een stookplaats 
zaten. Ieder huisje had een zoldering 
die als berging diende. De woning 
van de hofjesvrouw of ‘hospes’ was 
wat ruimer en uiteraard was ook de 
regentenkamer van meer gemakken 
voorzien. De gemeente besloot de 
huisjes in 1954 te verbouwen en 
deels samen te voegen, om ze aan 
de moderne eisen te laten voldoen. 
Het renaissance toegangspoortje, 
ooit de toegang tot de Latijnse 
school aan de Kruisstraat, is hier in 
1956 geplaatst. De woningen zijn 
niet te bezoeken, de tuin wel. 

CLAES STAPELSHOFJE
Munnickenveld 21

 Het Claes Stapelhofje is een 
voormalig vrouwenhofje uit 1682. 
Hofjes waren belangrijke sociale 
voorzieningen waar oude of arme 
mensen een onderkomen kregen. 
Het hofje is traditioneel rondom 
een binnenhof gebouwd, hoewel 
het naar de straat open is. Op de 
binnenplaats waren de bleek, de 
waterpomp en een moestuin. Twee 
historische waterpompen zijn nog 
aanwezig. De eenvoudige huisjes 
bestonden uit een kamertje van 4 bij 
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In de prachtige tuin, die gedeeltelijk in 
de 18e eeuw aangelegd werd, waant 
u zich buiten de stad. Recent werd 
een oude windvaan, die ooit de nok 
van het pand sierde, geheel vervallen 
op zolder teruggevonden. Het object 
siert nu de binnentuin van het Sint 
Pietershof. Het is een unieke kans 
om de monumentale regentenkamer 
met goudleer behang uit 1768 te 
bezichtigen. 

SINT PIETERSHOF
Dal 9

 Ooit een klooster van de Kruis
herenbroeders en na de hervorming 
het ‘Oude Mannen en Vrouwenhuis’. 
Tijdens zijn lange geschiedenis deed 
het pand ook dienst als psychiatrische 
inrichting en gevangenis. Nu zijn 
hier woningen. Het hoofdgebouw is 
van 1692 en is gebouwd in Hollands 
Classicistische stijl. Links van de hoof
dingang ziet u de wapenschilden van 
regenten en rechts van burgemees
ters. In het fronton op de voorgevel de 
eenhoorn met het wapen van Hoorn. 

8

De oorspronkelijke kerkbanken zijn 
behouden gebleven. Het hoogte
punt van het interieur is het orgel, 
gebouwd door Pieter Müller, zoon 
van de befaamde orgelbouwer  
Christiaan Müller. De middelste van 
de drie uitgebeelde figuren op het 
orgel stelt de harp spelende koning 
David voor. 
Het symbool van de Lutheranen is 
de zwaan. Het prachtige beeld van 
de zwaan staat hier dus met goede 
reden. 

LUTHERSE KERK
Ramen 4

 De Lutherse kerk van Hoorn is 
in 17681769 gebouwd in Lodewijk 
XV of rococostijl. De voorganger 
was een schuilkerk uit 1631. Schuil
kerken lagen vaak verscholen achter 
de bebouwing aan de straat en 
mochten zich niet als kerk profileren. 
De huidige Lutherse kerk toont zich 
trots in de gevelwand en herbergt 
een bijzonder en rijk interieur. De 
kansel is van prachtig houtsnijwerk 
voorzien, geheel in de geest van de 
rococo. 

18 19



Op Open Monumen
tendag 2019 werd een 
enorme luchtfoto van 
WestFriesland uitgerold 
op de Roode Steen. 
Deze was beschikbaar 
gesteld door 
Mooi NoordHolland. 
Bezoekers konden in 
één oogopslag hun 
leefomgeving bekijken 
en op zoek naar hun 
eigen huis of dorp. Een 
groot succes, ook bij de 
jonge bezoekers van 
Open Monumentendag 
Hoorn! 
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In 16131618 kreeg het gebouw zijn 
prachtige renaissancegevel. In het 
Statenlogement hangt een bijzonder 
schilderij van de slag op de Zuiderzee, 
geschilderd door Jan Theunisz. 
Blankerhoff. De eetzaal kreeg de 
tegenwoordige inrichting in 1788, 
naar ontwerp van architect Leendert 
Viervant. De stad Hoorn richtte het 
Statenlogement in als stadhuis met 
de voormalige eetzaal als raadzaal. 
Tot 1977 heeft het complex als  
stadhuis dienst gedaan. 

STATENLOGEMENT
Nieuwstraat 23

 De ‘broeders van goeden wille’ 
hebben al in 1385 op deze plaats het 
Jeronymitenklooster gesticht. Een 
halve eeuw later gaven zij al hun 
bezittingen aan het nonnenklooster 
van St. Cecilia op voorwaarde dat 
de nonnen een nieuwe stenen kapel 
zouden bouwen. Na de reformatie 
veranderde de functie van de 
gebouwen: de Gecommitteerde 
raden van WestFriesland en het 
Noorderkwartier gebruikten het als 
logement. De kapel was hun eetzaal. 

10

De prachtige Weeshuistuin is 
toegankelijk via het poortje aan 
de kant van de Turfhaven. Het is 
de voormalige binnentuin van het 
Mariaklooster. Hier ziet u onder 
andere een hardstenen waterpomp 
in Lodewijk XVstijl. 

De paardenkastanje, de plataan 
en de linde zijn als monumentale 
bomen beschermd. 

WEESHUISTUIN

 Dit monumentale complex bestaat 
uit het voormalige Burgerweeshuis 
en de voormalige Mariakapel die 
samen een binnentuin omsluiten. 
Van 1574 tot 1958 hebben hier 
Hoornse weeskinderen gewoond. 
Kinderen van nietpoorters (van 
buiten de stad dus) kwamen terecht 
in het armenweeshuis. De stad 
Hoorn hield hier van 1573 tot 1576 
de Graaf van Bossu gevangen. Hij 
was Spaans bevelhebber bij de 
roemruchte ‘Slag op de Zuiderzee’. 

Luxe wanddecoraties 
voor jouw interieur
PosterStudio21 biedt luxe wanddecoraties aan in een zeer 
hoge kwaliteit tegen de laagste prĳ s van Nederland en België. 
Ga naar www.posterstudio21.nl en maak een keuze uit een 
ruime collectie schitterende beelden. Kies het formaat en 
bestel hem op fotopapier, aluminium of plexiglas.

 GRATIS verzending  LAAGSTE prĳ sgarantie  HOOGSTE kwaliteit

www.posterstudio21.nl

bestel hem op fotopapier, aluminium of plexiglas.

www.posterstudio21.nl
www.posterstudio21.nl
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dere ingrijpende verbouwingen. 
Het rechter pakhuis werd in 2004 
grondig gerestaureerd door Stichting 
Stadsherstel Hoorn. De voorgevels 
zijn een reconstructie en kwamen in 
1940 tot stand. Inpandig heeft het 
rechter pakhuis een schouw uit het 
laatste kwart van de 18de eeuw met 
in reliëf een tak van de nootmus
kaatboom, mercuriusstaf en twee 
specerijbalen met het monogram 
van de Hoornse VOC. In het pand 
huist Vereniging Oud Hoorn. 

VOC-PAKHUIZEN
Onder de Boompjes 22

 Twee voormalige pakhuizen van 
de Hoornse kamer van de Verenigde 
OostIndische Compagnie. Het 
rechter pakhuis verrees in 1606 en 
is verlengd tussen 1630 en 1639. 
Het linker pakhuis is vermoedelijk 
in 1610 tot stand gekomen. In deze 
pakhuizen lagen de specerijen uit 
OostIndië. In de voorgevel een 
herplaatste gevelsteen met afbeel
dingen van 17eeeuwse driemasters. 
Later was het een graanpakhuis. 
De pakhuizen ondergingen meer

OA   Activiteiten: zie het activiteiten
overzicht op pagina 6 en 7.
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werkplaatsgebouw uit 1929, waar de 
stoomlocomotieven staan opgesteld 
en waar de Tram voor Bello wordt 
gerestaureerd. 

MUSEUMSTOOMTRAM
Van Dedemstraat 8

 Breng een bezoek aan Museum
stoomtram in Hoorn en bewonder 
een van de grootste collecties 
stoomtrams van Nederland. Vrijwil
ligers onderhouden de beroemde 
locomotief Bello en de andere loco
motieven. De prachtige treinen rijden 
nog steeds op kolenvuur. 

Tijdens Open Monumentendag 
is een bezoek aan het museum
terrein gratis. Centraal op het 
museumterrein bevindt zich het 

MU   Toegang gratis tijdens Open 
Monumentendag. 
Ritten met de stoomtram tegen 
betaling mogelijk.

13

met tegel
vloeren en 
tegellam
briseringen. 
In deze lambri

seringen zijn 
bijzondere tegel

tableaus opgenomen 
met Hoornse stadsgezichten. Ook zijn 
er tegeltableaus over werken en leven 
in de oudheid én aan het begin van 
de 20e eeuw. De voormalige schoollo
ka len zijn momenteel atelierruimtes. 

SINT JOZEFSCHOOL
Achterom 19

 Voormalige katholieke lagere 
school voor jongens, gebouwd 
in 1922. Het ontwerp is van 
de Zaanse architect S. B. 
van Sante, zoals blijkt uit het 
gedenkplateau in de gang op de 
begane grond. In 1951 is de school 
aan de westzijde uitgebreid met 
onder andere een gymnastieklokaal. 

Het kleurrijke interieur verkeert 
grotendeels in oorspronkelijke staat. 
De ruime gangen zijn afgewerkt  

FOTO: BERNARD FABER

Muziekschool

v
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en Romeinse godendom liet Nanning 
zijn eigen monogram een aantal 
keren terugkomen, onder andere in 
het smeedijzeren balkonhek. 

De voormalige balzaal is nu in 
gebruik als kerkzaal van de Doops
gezinde Remonstrantse Gemeente. 
Bezoek ook de prachtige Bijbelse 
tuin. 

FOREESTENHUIS
Grote Oost 43

 De patriciërsfamilie Van Foreest 
heeft in de 17e eeuw drie oude 
panden aan de Grote Oost verworven 
en verbouwd tot een waar stads  
paleis. Jacob van Foreest heeft in 
1670 de eerste grote verbouwing 
gepleegd. Zijn zoon Nanning liet 
in 1724 de zandstenen gevel voor 
de oude huizen zetten. De gevel 
is bekroond door vier beelden uit 
de Romeinse godenwereld: v.l.n.r. 
Minerva, Venus, Diana en Mars. Naast 
vele verwijzingen naar het Griekse 
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Aandacht 
voor ambacht

Machinestraat 2, 1749 DT  Warmenhuizen
 (0226) 391374  •  info@pronkbouw.nl

www.pronkbouw.nl

14

door Stichting Stadsherstel Hoorn 
en sindsdien in het beheer van de 
stichting. De zeer fraaie regenten en 
regentessenkamers ter weerszijden 
van de entree zijn nu vaste tentoon
stellings en voorlichtingsruimte 
van de Stichting Nederlandse Kaap 
Hoornvaarders. Hier ontdekt u alles 
over de historische zeevaart om Kaap 
Hoorn, het uiterste zuidelijke puntje 
van ZuidAmerika. Er zijn prachtige 
scheepsmodellen te zien. 

SINT JOZEFHUIS /  
MUSEUM KAAP 
HOORN-VAARDERS
Achterom 15, 17

 Het voormalige roomskatholieke 
Wees en Oudeliedenhuis Sint Jozef 
is gesticht in 1773. De voorgevel heeft 
een rijkversierde ingangspartij met 
lofwerk in Lodewijk XVstijl. In het 
toegangsportaal leest u een gedicht 
van Jan Bent, een 18eeeuwse 
jurist uit Hoorn. Na een restauratie 
in 1985 kreeg het pand een nieuwe 
bestemming met 31 woningen. De 
stijlkamers zijn in 1986 gerestaureerd 

MU   Bezoek de tentoon
stellingsruimte.

27
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17E-EEUWS WOONHUIS
Bierkade 10

 Dit bescheiden woonhuis stamt 
uit de 17e eeuw. In 1919 kocht de 
Vereniging Oud Hoorn het toen 
sterk vervallen pand. In 1926 
raakte het pand beschadigd door 
een zware storm, de schade was 
groot. Na restauratie was het 
pand in 1927 weer bewoonbaar. 
Het huis heeft een houten pui 
met 18eeeuwse roedeverdeling 
tussen gesneden consoles. De 
opvallende goot, die dwars over de 
gevel loopt, liep vroeger naar een 

waterput. Het pand is zeer sterk 
op vlucht gebouwd. In het interieur 
zijn een 18eeeuwse schouw (ook 
wel ‘smuiger’ genoemd) en mooi 
houten schotwerk te bezichtigen. 
Een smuiger is een bijzondere, naar 
voren gekromde schouw, geheel 
betegeld met fraaie tegels, veelal 
met bijbelse of bloemmotieven. Het 
vormt een pronkstuk in het interieur. 
Een smuiger komt het meest voor in 
de Zaanstreek, maar verder alleen in 
Waterland en Westfriesland. 

In het fronton ziet u het monogram 
GWCH (Geoctroyeerde WestIndische 
Compagnie Hoorn). De voorgevel 
doet vermoeden dat het één groot 
pand betreft. Niets is minder waar, 
het is een complex bestaande uit 
twee oudere panden. 

VRIJMETSELAARSLOGE
Binnenluiendijk 2

 Sinds 1872 is dit pand in gebruik 
als loge. Nu als loge WestFriesland, 
loge De Eenhoorn en Loge Ariana. 
De laatste is een vrouwenloge van 
de Orde van Weefsters. 
De vestibule met 18eeeuws 
stucwerk biedt toegang tot de 
‘werkplaats’ of ‘tempelruimte’, 
die ook open is tijdens Open 
Monumentendag. De monumentale 
voorgevel kwam tot stand in 1784 in 
opdracht van de toenmalige eigenaar 
de Westindische Compagnie. 
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vele gebrandschilderde ramen en de 
wenteltrap naar de klokkentoren. Het 
voorhuis van het naastgelegen 17e of 
mogelijk 16eeeuwse Claes Joesthuys 
is vanuit de kerk toegankelijk. 
De oude ruimtelijke structuur en 
het originele houtskelet is bewaard 
gebleven. Het voorhuis is 4,50 m 
hoog en u treft hier een zogenaamd 
hangkamertje aan. 

  

 Laatgotische kruiskerk met 
renaissance voorgevel uit 1616 naar 
ontwerp van de bekende Amster
damse architect en beeldhouwer 
Hendrick de Keyser. Het is de op 
één na oudste kerk van Hoorn en is 
vanouds vooral een schippers en 
visserskerk. 
De windvaan is uitgevoerd in de 
vorm van een scheepje. In de kerk 
zijn meerdere schippersgraven. 
Interieur met Batzorgel (voorzien van 
prachtig Lodewijk XVsnijwerk), de 

OOSTERKERK EN CLAES JOESTHUYS
Grote Oost 58, 60

OA   Activiteiten: zie het activiteiten
overzicht op pagina 6 en 7.
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dichtgezet met houten luiken. De 
voorgevel is rijk gedetailleerd met 
speklagen en bogenfriezen. Ooit 
had het gebouw een trapgevel, nu is 
het voorzien van een tuitgevel. Het 
torentje met lantaarn uit 1750 is een 
kopie van een verbrande voorganger 
uit 1651. Achter de Hoofdtoren ligt 
het Houten Hoofd, deze steiger 
dateert oorspronkelijk van 1464 en 
diende zowel als aanlegplaats als om 
vertrekkende zeilschepen bij tegen
wind uit de haven te kunnen trekken. 
Restaurant op de eerste verdieping. 

Hoofdtoren is niet open voor publiek.

 De Hoofdtoren is in 1532 gebouwd 
als verdedigingstoren tegen aanvallen 
vanuit zee. De zeezijde is opgebouwd 
van lichtkleurige ledesteen en hierdoor 
als baken voor de scheepvaart al 
van verre zichtbaar. De muren aan 
zeezijde zijn 1,5 meter dik en in de 
toren zaten schietgaten voor groot
vuur en musketvuur. De meeste 
schietgaten zijn dichtgemetseld en 
oorspronkelijk waren er kantelen. Nu 
zijn de tussenruimten (moordgaten) 

HOOFDTOREN 
EN HOUTEN HOOFD
Hoofd 2

19

de 17e eeuw. Het museum is onderdeel 
van 35 Museumhuizen verspreid over 
heel Nederland. Ieder huis illustreert 
een kenmerkende fase in de ontwikke
ling van het woonhuis. Huis Bonck heeft 
een bijzondere geschiedenis als koop
manshuis, linnenweverij, stadsboerderij 
en woonhuis: al bijna 400 jaar wordt 
hier gewoond en gewerkt. 

MUSEUMHUIS BONCK
Binnenluiendijk 3

 Binnenluiendijk 3 was oorspronkelijk 
een gecombineerd woon en pakhuis. 
De houten pui met gesneden consoles 
en puibalk (17deeeuws) is origineel. 
Boven de deur ziet u een cartouche 
met het jaartal 1624 en een huismerk. 
Het interieur uit de bouwtijd is zeer 
gaaf bewaard gebleven. Bijzonder is 
het comptoir of kantoor, dat boven de 
insteek zit en vanwaar je uitkijkt over de 
havens van Hoorn. Vereniging Hendrick 
de Keyser, eigenaar van dit pand, heeft 
het huis ingericht als museumhuis van 
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Open Monumentendag.

COMFORT VAN MORGEN
De Marowijne 47 - 1689 AR  Zwaag
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Werkenbijschouten.nl
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CENTRUM VAREND ERFGOED HOORN
Oostereiland, Schuijteskade 22

 Op de zuidpunt van het Ooster
eiland was in de 18e eeuw een 
scheepswerf van de Admiraliteit 
gevestigd. Hier bevindt zich nu het 
nieuw gebouwde onderkomen van 
het Centrum Varend Erfgoed met 
een museumhaven voor historische 
vissers en vrachtschepen uit de  
19e en 20e eeuw. 

In het bezoekers centrum maak je 
kennis met de geschiedenis van 
Hoorn en het water. 

MU   Gratis toegang tot het 
bezoekerscentrum tijdens 
Open Monumentendag.

Ruim een eeuw lang 
actief voor Hoorns erfgoed

Vereniging Oud Hoorn staat midden in de Hoornse samenleving. Al 
meer dan 100 jaar. En in al die jaren heeft zij de stad behoed voor 
verval, sloop en achteruitgang. 
Om de aandacht voor historisch erfgoed levend te houden organiseert 
Oud Hoorn lezingen, wandelingen en cursussen, bespreekt actuele 

en minder actuele zaken op Facebook, 
onderhoudt een uitgebreide openbare 
beeldbank en bovendien een zeer 
complete historische website. 

Belangrijke taken, vindt u ook niet? 
Door lid te worden van de Vereniging draagt 
u bij aan het behoud van de historische 
stad Hoorn. Een lidmaatschap kost maar
u22,50 en daarvoor krijgt u ook nog eens 
elk kwartaal ons fraaie tijdschrift in de bus.

Onder de Boompjes 22  
1621 GG  Hoorn

tel. 0229 27 35 70
info@oudhoorn.nl

www.oudhoorn.nl
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VOORMALIGE  
GEVANGENIS
Oostereiland

 Het Oostereiland is rond het 
midden van de 17e eeuw in de 
Zuiderzee aangelegd. De koopman 
Cornelis Schuyt bouwde er enkele 
pakhuizen, die het oudste deel 
vormen van het huidige gebouwen
complex. Vanaf 1692 was hier de 
Admiraliteit van WestFriesland en 
het Noorderkwartier gevestigd met 
een eigen scheepswerf en haven  
(de naast gelegen Grashaven). 
In 1814 kwam in het complex een 

militaire gevangenis en daarna was 
het in gebruik als verbeterings
gesticht voor bedelaars, landlopers, 
alcoholisten, souteneurs, enz. 
Kort na de Tweede Wereldoorlog 
zaten hier 500 collaborateurs en 
kortgestrafte politieke gevangenen. 
Het complex is in de loop der 
eeuwen vele malen verbouwd en 
uitgebreid. Gemeente Hoorn heeft 
uiteindelijk het gehele complex 
aangekocht en gerestaureerd. De 
verschillende panden kregen andere 
bestemmingen. Ook is er een 
nieuwe toegangsbrug gebouwd. 
Momenteel zijn hier naast woningen 

onder andere een architectenbu
reau, Cinema Oostereiland en het 
Museum van de Twintigste Eeuw 
gevestigd. Van de gebouwen is 
alleen het restaurant geopend. 

Dat Hoorn een 
havenstad is,  
ervaar je op  
het Oostereiland, 
waar wind en  
water de baas zijn.
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MU   De binnenplaats is vrij 
toegankelijk, het museum tegen 
betaling of met een Museumkaart. 
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De kapel is in neogotische stijl 
ontworpen. Deze stijl herkent u 
aan elementen zoals de vierpas en 
de spitsboog. De kapel heeft een 
dakbedekking van zeldzame Oegst
geester pannen. Een pannenfabriek 
in Oegstgeest maakte deze schulp
vormige dakpan van 1852 tot 1914. 

Op de begraafplaats ziet u twee 
monumentale platanen en een 
prachtige paardenkastanje. 

BEGRAAFPLAATS
Hoek Drieboomlaan/
Holenweg

 De roomskatholieke begraafplaats 
is aangelegd in 1871. De bekende 
Hoornse architect A.C. Bleijs heeft 
het geheel ontworpen. De begraaf
plaats kreeg een concentrische 
aanleg met een cirkelvormig midden
deel en een ovaal buitenste gedeelte. 
Het rechthoekig aangelegde gedeelte 
is een uitbreiding van 1887. Bleijs 
ontwierp ook de kapel en de gemet
selde toegangsbrug met daarop het 
smeedijzeren hek. 
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HISTORISCHE FRUITKWEKERIJ  
MET TUINDERSSCHOORSTEEN
Koewijzend 4, Blokker

 Aan Koewijzend 4 vindt u één van 
de laatste fruitkwekerijen waar u nog 
een compleet beeld krijgt van een 
historische fruitkwekerij. De schoor
steen stond aan de Kolenberg
straat en is in 2014 naar dit perceel 
verplaatst. De schoorsteen dateert 
van 1929 1930 en is circa 18,5 meter 
hoog. Het ketelhuis is van 1943. Op 
het erf staan bijzondere kniekassen 
uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. 
In één daarvan wordt nog steeds de  

 
 
 
 
 
Aliante 
druif geteeld.  
De bewaarschuur voor appelen is 
gebouwd in 1938 en de tuinders
woning kwam tot stand in 1930. In 
de voortuin ziet u een beschermde 
hoogstamboom, een blonde 
goudreinet ‘Boskoop’. 
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Door het gebruik van pilasters, 
kroonlijst en rondboogvensters 
krijgt de kerk een neoclassicistische 
uitstraling. In het interieur kunt u 
onder meer een rijk versierde eiken 
preekstoel uit 1657 en een Ypma
orgel uit 1871 bekijken. 
In de toren (met ingesnoerde spits) 
hangt een door Goebel Zael gegoten 
klok uit 1537. 

HERVORMDE KERK 
BLOKKER
Westerblokker 105, Blokker

 De Hervormde Kerk van Blokker 
is in oorsprong een middeleeuwse 
kerk. Tijdens de herbouw in 1830 is 
de laatgotische toren gehandhaafd 
en zijn de middeleeuwse kapspanten 
hergebruikt. Tegen de gepleisterde 
noordgevel ziet u gemetselde verdik
kingen die stevigheid geven aan de 
muur, dit noemen we de steunberen. 
Bij de overige gevels ziet u pilasters, 
dit zijn de smallere en kleinere verti
cale banden. 

25
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Nu is er een poort met een prachtig 
hek geplaatst, waardoor er zicht op 
de begraafplaats is. 

BEGRAAFPLAATS
Keern

 Achter de oude muur aan het 
Keern ligt de oude begraafplaats die 
bijna al twee eeuwen dienst doet 
als laatste rustplaats. De markante 
graven en hun bewoners vertellen 
het verleden van de stad en haar 
inwoners.

Bijzondere graven zijn hier te 
bewonderen en de muur langs de 
begraafplaats (aan de zijde van het 
Keern) vormde altijd een gesloten 
wand. 

en werd het gebouw voor andere 
doeleinden ingericht. 
Het Missiehuis bestaat uit vier 
vleugels rondom een rechthoekige 
binnentuin, een opzet die heel gebrui
kelijk was voor kloostergebouwen. 
De gevels zijn opgetrokken in een 
karakteristieke baksteen architectuur 
van de late Amsterdamse School. 

MISSIEHUIS
Blauwe Berg 5

 In 19271928 werd op een uitge
strekt terrein ten noorden van de 
Provincialeweg het Sint Bonifacius 
Missiehuis gebouwd. Opdrachtgever 
was de Sint Joseph’s Congregatie 
van Mill Hill, de Nederlandse tak van 
een Engelse missiecongregatie. Het 
gebouw werd aanvankelijk door 50 
leerlingen in gebruik genomen, maar 
dit aantal verdubbelde al spoedig 
want in de jaren ’30 lag het aantal 
leerlingen rond de 100. Pas in 1987 
sloot het missiehuis haar deuren 
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RL   Vrijwilligers leiden u graag 
rond over de begraafplaats. Zie ook 
pagina 7.

RL   Aannemer De Nijs verzorgt 
tussen 11.00 en 14..00 uur een door
lopende rondleiding. Zie ook pagina 7.

HET MISSIEHUIS, HERBESTEMD ERFGOED
Op de Blauwe Berg, als pronkstuk aan de hoofdtoegangsweg van Hoorn,  
staat het Sint Bonifacius Missiehuis. Sinds 2002 wordt het Missiehuis samen  
met het bijbehorend voorterrein beschermd als gemeentelijk monument. 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de herbestemming van het complex.

DE MISSIONARISSEN VAN  
MILL HILL IN HOORN

De ontstaansgeschiedenis van dit complex begint 
in de jaren twintig van de vorige eeuw toen bij de 
Sint Joseph’s Congregatie van Mill Hill, de Neder
landse tak van een Engelse missiecongregatie, de 

wens ontstond voor een nieuw opleidingsinstituut. 
De congregatie van Mill Hill had al opleidingshuizen 
in Tilburg, Roosendaal en Arnhem, maar wilde 
vanwege het groeiende aantal leerlingen uitbreiden. 
In 1925 werd Father Lefeber daarom aangewezen 
om een missiehuis op te zetten in het bisdom van 
Haarlem. Lefeber koos voor WestFriesland, waar 

het Hoornse kerkbestuur het voormalige zusterhuis 
aan de Ramen 13 gratis ter beschikking aanbood. 
Dit pand werd al snel te klein. Toen de missiecon
gregatie in 1926 de kans kreeg om een uitgestrekt 
stuk grond nabij het station van Hoorn te kopen, 
was de keuze dan ook snel gemaakt. Hier moest 
een groot nieuw Missiehuis worden gebouwd. 

EEN MARKANT GEBOUW

Architect P. van Oerle en Hoornse bouwkundige S.W. 
Langius werden aangesteld als architecten voor de 
nieuwbouw. Na een ruzie met de schoonheidscom
missie – zij wilde geen vergunning verlenen omdat 
het gebouw niet in architectonisch evenwicht zou 
zijn – stapte Van Oerle op. Bij een volgende afwijzing 
dreigde het bestuur om naar een andere gemeente 
te vertrekken, waarna in 1927 alsnog een vergunning 
werd verleend. 

Het Missiehuis rond 1930
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De eerste steen van het Missiehuis werd gelegd 
op 13 oktober 1927 en ongeveer een jaar later was 
het markante en omvangrijke complex klaar.
Het Missiehuis kreeg een gebruikelijke opzet voor 
kloostergebouwen: een hoofdgebouw bestaande 
uit vier vleugels rondom een rechthoekige binnen
plaats. De gevels werden opgetrokken in een karak
teristieke baksteenarchitectuur met kenmerken uit 
de late Amsterdamse School bouwstijl. De Zusters 

die het huishouden in het Missiehuis deden, kregen 
hun eigen kapel en vleugel. Deze staan aan weers
zijden van het hoofdgebouw en zijn met gangen 
verbonden met het hoofdgebouw.

SLUITING EN HERBESTEMMING

Het Missiehuis werd aanvankelijk door 50 leerlingen 
gebruikt, maar dit aantal verdubbelde al snel. In de 

jaren ’30 lag het aantal leerlingen rond de 100. Pas 
in 1983 sloot het Missiehuis in Hoorn haar deuren 
waarna het complex werd verbouwd voor de huis
vesting van het Samenwerkingsorgaan WestFries
land. Zowel het exterieur als het interieur bleef 
tijdens deze verbouwing voor het grootste deel origi
neel, hoewel de roedenramen werden verwijderd. 
In 2005 werd deze functie opgeheven en stond het 
gebouw een tijd leeg. Het was niet duidelijk wat er 
zou gebeuren met het monumentale pand. Welke 
herbestemming was passend? Ook de koper van 
het complex, De Nijs Participatie Hoorn, was niet 
zeker over de nieuwe functie. 

Door de jaren heen maakte De Nijs verschillende 
herbestemmingsplannen: het pand verbouwen tot 
galerie, museum, school, trouwlocatie, of toch appar
tementen? Tot in 2020 de plannen definitief werden. 
Het complex zou worden omgevormd tot een 
levendig en groen woongebied. De nieuwe naam 
van het geheel: ‘Landgoed Missiehuis’. 

‘LANDGOED MISSIEHUIS’

Momenteel is het bouwteam 
van De Nijs Castricum volop 
bezig met de renovatie van 
het complex. De asbestsane
ring is afgerond en er wordt gewerkt aan beton en 
kozijnherstel en het dakisolatie. Het achterste deel 
van het gerestaureerde Missiehuis is inmiddels in 
gebruik als School voor Persoonlijk (middelbaar) 
Onderwijs. Aan de voorzijde zal in 2022, na een 

grondige verbouwing van het zusterhuis, de kapel 
en het middelste deel, de Missiehuis Kliniek met 
verschillende tandheelkundige specialisten haar 
deuren openen. Daarnaast zijn er plannen om in 
de kapel een centrum voor trainingen, seminars 
en congressen in te richten. Verder zijn achter het 
Missiehuis vier woongebouwen met in totaal 109 
luxe appartementen gebouwd naar ontwerp van 
architect Hans Ruysenaars. Ook de bijbehorende 
en monumentale voortuin van het Missiehuis aan 
de wegzijde wordt in ere hersteld. Van oorsprong 

ligt hier een vijver met gazon, bosschages en wilgen 
en populieren als windvangers. Ook de rest van 
het complex zal een parkachtige sfeer krijgen met 
tuinen vol struiken, heesters, bomenrijen en bloei
ende grasvelden naar ontwerp van Copijn Tuin en 
Landschapsarchitecten. Met dit herbestemmings
project krijgt Hoorn er weer een karakteristiek en 
groen leefgebied bij. 
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Luchtfoto van het Missiehuis, herbestemming in uitvoering.
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Stadsherstel Hoorn: met het oog op de stad van morgen!
Gebouwen vertellen veel over de geschiedenis, ontwikkeling 
en mensen van een stad. Daarom spant Stichting Stadsherstel 
Hoorn zich in om het gebouwde erfgoed zoveel mogelijk te 
bewaren. Want het is dit erfgoed dat onze stad Hoorn zo 
bijzonder maakt! 

Sinds 1972 zijn wij, als reactie op de verpaupering en het 
sloopbeleid van toen, actief met het aankopen en restaureren 
van panden die van historisch belang zijn of een beeldbepalende 
waarde hebben. Inmiddels hebben wij ruim 50 projecten in de 
gemeente Hoorn gerestaureerd of gerenoveerd, met meer dan 
100 woningen, kerken, winkels, praktijkruimten enz. 

Onze laatste projecten zijn Schoolsteeg 1 en 3 in Hoorn en de 
Michaelkerk in Blokker. En wij zijn nog lang niet klaar, want ook 
in de toekomst gaan wij door met ons team van enthousiaste 
vrijwilligers!

Misschien kent u wel een waardevol pand dat dreigt te verkom-
meren, waar niemand raad mee weet en waarvan u denkt:  

“Misschien is dat wat voor Stadsherstel?” Schroom niet en meld 
het ons en we gaan de mogelijkheden onderzoeken. 

www.stadsherstelhoorn.nl
info@stadsherstelhoorn.nl




